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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
Zdolnoś
ćprzechowalnicza śliwek odmiany ‘Cacanska Najbolia’
Sł
owa kluczowe: Owoce śliw, Prunus domestica L., przechowywanie, rozpad
wewnętrzny, jędrność

Opis wdrożenia:
Przedmiotem badańbył
y owoce śliw
‘Cacanska
Najbolja’
z
Sadu
Pomologicznego ISK w Dąbrowicach.
Śliwy tej odmiany są krzyż
ówką
między Węg. Wangenheima i Węg.
Pożegacza wyhodowaną w Cacak w
był
ej Jugosł
awii.
Jest jedną
z
najbardziej tolerancyjnych na szarkę
odmian śliwek i jest polecana do
produkcji w Polsce (Grzyb i Rozpara,
2000).
3-letnie badania wykazał
y, że owoce
śliw charakteryzują się wysokim
potencjał
em przechowalniczym Owoce
tej odmiany w temperaturze -0.5°C
można przechowywaćdo 8-10 tygodni.
W tym czasie stwierdzono jedynie
minimalny
rozwój
rozpadu
wewnętrznego
(tabela)
oraz
umiarkowany
spadek
jędrności.
Powyższe symptomy w niewielkim
stopniu obniżył
y wartość handlową i
konsumpcyjną
przechowywanych

owoców. Jednakże, kiedy śliwki
‘Cacanska
Najbolja’
był
y
przechowywane w temperaturze okoł
o
4°C znaczne porażenie rozpadem
wewnętrznym stwierdzono już w
czwartym tygodniu przechowywania.
Zdjęcie ilustruje różnice w rozwoju
rozpadu
pomiędzy
śliwkami
przechowywanymi w + 4°C i w -0.5°C.
Dla uzyskania zahamowania rozwoju
tej fizjologicznej choroby konieczne
jest stosowanie temperatury nie
wyż
szej niż0°C
Śliwki
przeznaczone
do
przechowywania
w
dniu
zbioru
wytwarzał
y znikome ilości etylenu i u
15-20 % śliwek wyczuwano w palcach
lekkie zmięknienie miąższu.
Był
y one w niewielkim stopniu
wrażliwe
na
egzogenny
etylen
(podawany w formie etefonu) na 1-2
tygodnie przed zbiorem

Tabela 1. Występowanie rozpadu wewnętrznego [ % ] w owocach śliw
‘Cacanska Najbolja’ traktowanych na drzewach etefonem lub1-MCP po zbiorze i
przechowywanych w temperaturze –0.5°C
Traktowanie
Kontrola
Etefon 10 ul/L
1-MCP nl/L

Okres przechowywania w –0.5C
2
4
6
0
1
0
0
0
0
0
1
0

(tygodnie)
8
6
2
3

Rys.1.Róż
nice w rozwoju rozpadu wewnętrznego miąż
szu między
ś
liwkami ‘Cacanska Najbolja’ po 4 tygodniach przechowywania w roż
nej
temperaturze
- 0.5
C

+ 4
C

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Dzięki stosowaniu metody przechowywania owoców w chł
odni w temperaturze -0.5°C
jest możliwe przedł
użenie obecności śliwek ‘Cacanska Najbolia’ na rynku do poł
owy
listopada. Ponieważw tym czasie nie ma jużw handlu świeżych śliwek można za nie
uzyskaćznacznie wyższącenęi podnieśćopł
acalnośćprodukcji tego gatunku owoców.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze posiadające nowoczesne chł
odnie z mał
ymi komorami
oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Fizjologii i Biochemii ISK
Zakł
ad Planowania Naukowego
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